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DEZVOLTARE PROIECT MASTERAL 

Să se prezinte fazele de lucru ale proiectului Masteral până în momentul 
prezent. Propunere temă UNArte Fashion Design 50 (trimisă prin e-mail în data de 
10.04.2021). 
 
Departamentul Modă a UNArte celebrează anul acesta 50 de ani de activitate 
artistică. Având în vedere acest eveniment, propunerea noastră pentru proiectul 
Masteral este: ambientarea unui spațiu într-o clădire din București care are ca scop 
promovarea conceptului de Fashion Design. Pentru dezvoltarea proiectului este 
necesară alegerea unui spațiu potrivit evenimentului, spațiu care duspune de un 
releveu, iar în lipsa acestuia, să fie asigurat accesul în vederea realizării unor 
fotografii. 
Spațiul ales va conține următoarele funcții: 
-       un spațiu expozițional (muzeu): prezentare costume + accesorii 
-       un spațiu pentru evenimente: prezentări de modă 
-       spații de depozitare 
-       toalete 
Pentru crearea ambientării se pot utiliza spații ce permit reconfigurarea lor.  
De asemenea soluția aleasă poate fi modulară sau nu, se poate utiliza conceptul 
high-tech, iar stilul ales poate fi tradițional/modern sau eclectic.  
Se pot propune și obiecte din materiale reciclabile. 

  
LUCRARE DE DISERTAȚIE 
Se cere un text de cel puțin 15 pag (minimum 30 pagini în forma finală), care 
conține documentarea și prezentarea conceptului. Textul va urmări indicațiile 
din Ghidul pentru elaborarea și redactarea lucrării de disertație, document 
postat în platforma Google Classroom. 
 

Desfășurarea examenului: în atelierul de Master, Griviței 28. 
Corecturi în atelier: 23.08.21 și 26.08.21, ora 10:00 
 
ATENȚIE! 
Nu se acceptă postarea lucrării de examen pe Classroom fără cele două corecturi 
și dicuții cu cadrele didactice. 
 
Predare: platforma Google Classroom și prezentarea proiectului on-line în Google 
Meet în data de 29.08.21 


